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ACTA Nº. 6 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA              
                                       MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM  VINTE E SETE  
                                       DE MARÇO DE DOIS MIL E SETE 
 
---- Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora  Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, 
Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 13 de Março de 
2007, com a abstenção dos Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos e Dr. 
José Manuel Borges da Silva, por não terem estado presentes nessa reunião, a qual tinha sido 
aprovada em minuta para efeitos imediatos.---------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e Dr. 
Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram a Declaração de Voto que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Votamos a favor da Acta da Reunião de 13 de Março, apesar da mesma conter algumas 
imprecisões, que desta forma pretendemos  deixar esclarecidas, a saber: ----------------------------
---- - No ponto 8.2 � Obras de requalificação ambiental da Urgeiriça, são transcritos ofícios, 
fax�s e informações que o Sr. Eng.º Gonçalo Laranjeira referiu naquela reunião, mas que na 
altura não foram entregues, conforme nosso pedido; ----------------------------------------------------
---- - No ponto 8.3 � Acesso a Documentos Administrativos (página 39), o parágrafo �A 
Senhora Presidente da Câmara questionou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
sobre a interpretação que fazia à resposta que lhe foi dada ao mesmo pedido na reunião 
anterior� está a mais, pois não foi colocada qualquer questão sobre o assunto. ---------------------
---- Tendo em conta a disponibilidade de meios informáticos durante  as reuniões de Câmara, 
deve, a partir de hoje, ser facultado, juntamente com a aprovação das actas em minuta, um 
rascunho das intervenções ditadas para a acta e das notas tiradas pelo funcionário de serviço.�-- 
  

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 168.856,70 � (cento e sessenta e oito mil 
oitocentos e cinquenta e seis euros e setenta cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
179.369,01 � (cento e setenta e nove mil trezentos e sessenta e nove euros e um cêntimo).------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
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---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Sport Lisboa e Nelas � 1.º Torneio Internacional de Escolinhas � �Nelas Coração do Dão� � 
Páscoa 2007 � Pedido de subsídio. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ausentou-se da reunião e não 
participou na votação de inclusão do assunto atrás referido em virtude de um dos seus filhos ser 
um atleta da equipa de �Escolinhas� do Sport Lisboa e Nelas. ----------------------------------------- 

  
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu a Declaração que a seguir se transcreve: -----------------
---- �TRATADO DE ROMA -------------------------------------------------------------------------------
---- A comemorar os 50 anos do Tratado de Roma não podia deixar de me associar a tão 
importante acto. Não sendo o primeiro passo para a unificação da Europa, uma vez que a 
comunidade do carvão e do aço em 1950 procurou unir política e economicamente os países 
europeus, este tratado teve o condão de instituir a Comunidade Económica Europeia ou 
�Mercado Comum�. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estes 50 anos de percurso das várias nações no seio da grande família europeia são de 
salutar porque estamos cada vez mais próximos. Embora continuemos a ser diferentes do ponto 
de vista da cultura, da língua e das tradições, a nossa união baseia-se em valores comuns: a 
liberdade, a democracia, o Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos e a igualdade. 
Cinquenta anos depois, há muito para festejar. -----------------------------------------------------------
---- São 50 anos de paz e estabilidade entre os povos que fazem actualmente parte da União 
Europeia e, além disso, a União Europeia tem sido arauto da paz no mundo. -----------------------
---- São 50 anos de luta pelos valores comuns como a liberdade e a democracia. -------------------
---- A liberdade de circulação de bens e pessoas são benefícios que muito tem contribuído para 
o nosso desenvolvimento. Hoje, os cidadãos da União podem estudar, trabalhar e viver em 
qualquer país da EU com um mínimo de trâmites burocráticos, assim como beneficiar das 
vantagens sociais e no domínio da saúde em todos os Estados-Membros. É possível viajar em 
cada vez mais países da EU sem precisar de passaporte. Enfim, muitas são as vantagens de que 
dispomos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A prosperidade, o emprego e o crescimento são também motivos de comemoração. 
Sabemos que os níveis de vida e sociais da União são dos mais elevados do mundo, embora 
muitas barreiras haja que derrubar para a alcançar o pleno da justiça social. ------------------------
---- O desenvolvimento e o crescimento assentam num modelo sócio-económico que procura 
conjugar a segurança dos produtos com a protecção do ambiente o que nos permite ter uma 
atitude muito competitiva nos mercados mundiais, mas ao mesmo tempo vulneráveis às mais 
diversas crises, como aquela em que ainda estamos mergulhados. ------------------------------------
---- Este é, por isso, o momento privilegiado não só para fazer o balanço de 50 anos mas, é a 
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oportunidade de compreendermos o presente e debatermos a Europa que queremos no futuro.�. 
---- Os Senhores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino 
José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro apresentaram o 
Requerimento que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------
---- �No uso das competências que a lei lhes confere e para cabal desempenho das suas funções 
de vereadores desta Câmara Municipal, os vereadores do Partido Socialista, solicitam lhes 
sejam facultadas, por escrito, cópias dos seguintes documentos: --------------------------------------
---- - Extractos de movimentos de abastecimento de combustível, com cartão ou relação  de 
talões de abastecimento datada, bem assim como das respectivas autorizações de pagamento, de 
todas as viaturas da Câmara, no período de 1 de Novembro de 2005 até 28 de Fevereiro de 
2007.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino 
José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro apresentaram outro 
Requerimento que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------
---- �Solicita-se à Senhora Presidente da Câmara que clarifique a sua posição, sobre o acesso a 
vários documentos e informações, que temos vindo a pedir, nomeadamente: -----------------------
---- - Listagem de pagamentos com indicações das datas das facturas de fornecedores; -----------
---- - Disponibilidade para consulta, de dossier com facturas pagas; ----------------------------------
---- - Cópias de várias facturas de fornecedores ou documentos equivalentes, pagas e mapas de 
vencimentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Contrato de abastecimento de combustível, em vigor; --------------------------------------------
---- - Informação dos Serviços Técnicos e cópia de reclamação de empreiteiro, de pagamento de 
trabalhos a mais, entregue em Dezembro e enviada para o IGAT.�------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que já deu as normas de acesso aos documentos 
administrativos e como há recurso pendente no Tribunal Administrativo do Circulo de Viseu, 
está a aguardar esse parecer. --------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou a Senhora Presidente da 
Câmara no sentido de saber qual era opinião pessoal dela face ao acesso aos documentos 
administrativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente reiterou a resposta anterior. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou novamente a Senhora 
Presidente da Câmara se ela está disponível para facultar o acesso aos documentos, uma vez 
que ele, por mais que queira, não tenha acesso aos mesmos. ------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que já deu ordem ao Sector de Contabilidade 
para serem dados os balancetes. ----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos pediu um ponto de ordem à 
Mesa e questionou a Senhora Presidente se ela autoriza ou não o acesso aos documentos. --------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou que tem 4 ou 5 assuntos 
para apresentar neste Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------
---- Seguidamente o referido Vereador proferiu a Declaração que a seguir se transcreve: ---------
---- �Acesso a documentos por parte dos Vereadores. ---------------------------------------------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe não deixaria de reafirmar o seguinte: -------------------
---- 1. Estranhamente, vêm insistindo a Sra. Presidente e os seus Vereadores permanentes com 
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restrições ao acesso à informação e a documentos por parte em particular dos Srs. Vereadores 
do P.S; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. É estranho tal comportamento desde logo porque de tal se queixavam  em campanha os 
agora titulares do �poder� por parte do ex-presidente e do P.S; ----------------------------------------
---- 3. Por outro lado, na oposição os actuais Vereadores permanentes, nomeadamente Manuel 
Marques, julgavam-se com direito de acesso a informação e documentos que agora querem 
negar aos outros, utilizando o argumento para chegar ao poder e espezinhando o argumento  
quando no poder, prova do carácter vingativo e chão do seu exercício; ------------------------------
---- 4. A posição que vêm expressando confunde acesso de cidadãos a documentos, com acesso 
de cidadãos vereadores (eleitos pelo povo em eleições livres e democráticas) logo indivíduos 
com um mandato para auxiliarem, coadjuvarem e fiscalizarem a actividade da Câmara 
Municipal como entidade administrativa de que são, aliás, seus gestores e representantes. (Cf. 
entre outros, art.º 56.º e art.º 64.º da Lei n.º 169/99); ----------------------------------------------------
---- 5. Ter outro entendimento que não seja o livre acesso de todos os eleitos (Presidente e 
Vereadores) a toda a informação e a todos os documentos, com respeito evidentemente pela 
reserva que das mesmas têm obrigação de preservar, é saldo o devido respeito violar as mais 
elementares regras da autonomia do poder local democrático e da transparência e controlo da 
legalidade dos actos e procedimentos administrativos, que todos os códigos legislativos 
nacionais e internacionais e normas e tratados internacionais proclamam. ---------------------------
---- 6. Distinguir-se entre vereadores em permanência que podem aceder a toda a informação de 
forma livre e gratuita e vereadores não em permanência que o não podem fazer é ter uma visão 
egoísta,  interesseira, caciqueira e obscura do exercício do poder. ------------------------------------
---- 7. Em suma, as dificuldades que estão a ser criadas aos vereadores no acesso à informação e 
documentos visam esconder o quê? ------------------------------------------------------------------------
---- No exercício da actividade autárquica deve proceder-se como a mulher de César a quem 
não bastava ser séria e tinha que parecê-lo! Da minha parte autorizo o acesso livre e gratuito a 
todos os procedimentos e actos administrativos a que  estive de alguma forma ligado durante o 
período em que fui vereador em permanência sem exclusividade e vice-presidente desta 
autarquia (Novembro/05 a Outubro/06), repudiando qualquer obscurantismo ou menos 
transparência  que os obstáculos agora criados possam lançar sobre a minha actividade.� --------
----Posteriormente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que tinha 
vergonha de ter andado na campanha eleitoral ombro a ombro com a Senhora Presidente da 
Câmara e com os Senhores Vereadores Dr. Manuel Marques e Dr. Osvaldo Seixas e perguntou 
à Senhora Presidente da Câmara de que é que ela tinha medo para não facultar os documentos 
solicitados pelos Senhores Vereadores.--------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu o Requerimento que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Dívida de 275 000 �. -----------------------------------------------------------------------------------
---- - Na sequência da informação levada à anterior reunião de Câmara e à comunicação social 
do dia seguinte pela Senhora Presidente relativa à reclamação por parte de um empreiteiro de 
um valor aproximado de 275.000 � por um conjunto de obras e trabalhos a mais concluídas 
durante o Verão de 2005, requer-se de imediato à Sra. Presidente a seguinte informação: --------
----- - Identificação precisa do empreiteiro em causa bem como das obras e trabalhos em 
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questão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Mais se requer cópia do ofício ou ofícios enviados às entidades ditas competentes para 
indicação da legalidade ou ilegalidade do pagamento da aludida quantia  e procedimentos 
associados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Com os presentes esclarecimentos a Sra. Presidente poderá minimizar o limbo de 
ilegalidade/irregularidade lançado sobre todas as obras anteriormente realizadas, sobre todos os 
empreiteiros e fornecedores da Câmara e até sobre todos os técnicos com responsabilidade na 
autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A invocação de qualquer eventual sigilo administrativo ou judicial é injustificado face à 
publicitação nos termos  efectuados pela Sra. Presidente acerca desta situação em 13/03/2007.�-
---- O Senhor Vereador Manuel da Conceição Marques informou que não esteve cá a 
comunicação social. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos declarou que este assunto foi 
tratado pelo Executivo de uma forma deselegante e que vai mandar a resposta por escrito em 
tempo oportuno. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que tinha pedido informações 
acerca deste assunto, que se deslocou à Câmara no dia seguinte à última reunião e a Senhora 
Presidente recusou dar essas informações, alegando que o assunto estaria em segredo de 
justiça.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que não fez demagogia com este assunto, que o Executivo 
vai pagar esta dívida, mas perguntou em que termos é que o Executivo vai pagar, se estiver tudo 
bem vão pagar, mas questiona qual é o enquadramento legal que lhe permite pagar visto que 
ninguém sabia de nada apesar de ter falado com vereadores do anterior executivo, um deles 
várias vezes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Quanto ao acesso aos documentos a Senhora Presidente da Câmara questionou um jurista e 
está à espera de uma resposta. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Manuel da Conceição Marques declarou que os Senhores Vereadores 
vão ter que aguardar muitas questões acerca do Executivo anterior.-----------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que o Executivo está a aguardar as investigações com muita 
tranquilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos disse que venha a investigação 
de uma vez para todas para ver se há irregularidades processuais.-------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou que não recebeu a carta do 
Senhor Prof. Queirós e leu o documento que a seguir se transcreve: ----------------------------------
---- �Carta da Liga de Amigos de Conimbriga supostamente enviada ao Vereador Dr. José 
Borges da Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao assunto em referência não posso deixar de dizer para que fique 
consignado o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Nunca recebi qualquer carta pessoal enviada pela LAC ou pelo Sr. Prof. Queirós, pelo 
que só agora com o conhecimento do teor da acta de 13/03/07 acedi a essa informação. ----------
---- 2. Reafirmo aqui as preocupações que manifestei nas recentes anteriores reuniões de 
Câmara, sendo que o Sr. Prof. Queirós sabe bem qual o meu pensamento sobre as virtualidades  
de um projecto como o da �Quinta da Cerca� para criação de alternativas de progresso e 
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emprego no concelho de Nelas. -----------------------------------------------------------------------------
---- 3. Reafirmo todavia que esse projecto só teria verdadeira dimensão e importância quando 
abrir definitivamente aos olhares e participação dos diversos públicos o que infelizmente ainda 
não sucedeu não obstante decorrer já o 6.º ano da concessão (início em 2001 e términus em 
2020). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Sabe bem a LAC e sabem bem os meus, parece que longínquos, parceiros na coligação 
PSD/CDS que ganhou as eleições em Outubro de 2005, que durante o período em que auxiliei a 
Sra. Presidente na gestão deste dossiê sempre foi aquela  a minha opinião, referenciei desde 
início que não era viável a revogação da concessão por o Município não ter fornecido ao 
projecto energia, água e segurança como lhe cabia e que tal projecto era de extrema importância 
para o futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Preocupava-me eu com isto e outros se entretinham, sem me dizer nada, a negociar para 
o local um campo de golfe de 18 buracos (a 100.000 � cada buraco dá 1.800.000 �) a ceder a 
um alegado investidor, bem como 20 ha para edificação de um empreendimento urbano, tudo a 
custear pelo orçamento municipal com uma empresa municipal a criar para o efeito. --------------
---- 6. Até à minha saída da responsabilidade de auxilio na gestão deste dossiê, em 17/10/2006, 
nem luz (apesar do PT), nem água potável (apesar dos milhares de m3 de água choca), nem 
abertura ao público, apesar das minhas insistências e até protestos e do mais de 1 milhão e 200 
mil euros já gastos de dinheiros públicos. -----------------------------------------------------------------
---- 7. Apresente a LAC uma proposta sustentada relativa a todo o desenvolvimento do projecto, 
mesmo na vertente global da recuperação de todas as casas para TER, que mereça o 
assentimento claro, e não envergonhado da Sra. Presidente e dos seus permanentes vereadores 
(e envergonhado porque este projecto era para os 3 mal amado por ter sido criado pelo anterior 
Presidente da Câmara), e não apenas uma proposta de dois meios ha e 2 casas em cujo 
esclarecimento não contam sequer pareceres jurídicos a enquadrarem a operação, e cá 
estaremos para seriamente por a funcionar aquele empreendimento. ---------------------------------
---- Pelo exposto, pode o Vereador Manuel Marques dizer quantas vezes quiser a mesma 
mentira, que não é por esse facto que ela se torna numa verdade.� ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou outro documento que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Poda das tílias levadas a efeito no concelho de Nelas em particular na Av.ª João XXIII.----
---- 1. Porque têm alguns munícipes e até técnicos da área  apelidado de �barbaridade� a poda 
efectuada às árvores da Av. João XXIII, tratando-se de tílias com cerca de 50 anos de idade, e 
que tal operação é susceptível de provocar  a sua morte no curto prazo, requer-se a V.ª Ex.ª Sra. 
Presidente, se digne facultar-me informação acerca do assunto, nomeadamente: -------------------
---- a) Se a operação realizada  não representa qualquer risco para as árvores em questão? -------
---- b) Se o corte realizado obedeceu a todos os requisitos exigíveis para este tipo de árvores? --
---- c) Quais foram os técnicos consultadas pela autarquia que afiançavam a regularidade da 
operação levada a efeito e quais foram os técnicos que realizavam e acompanharam os trabalhos 
e qual a sua formação ou experiência nesta área? --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou outro documento que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Recuperação Ambiental  da Urgeiriça � Contrapartidas da EDM às populações locais.------
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---- 1. Relativamente ao assunto em referência solicito à Sra. Presidente se digne fornecer-me as 
seguintes informações: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Qual o ponto da situação da negociação encetada no início de 2006 relativamente ao 
conjunto de contrapartidas que a ENU/EDM se dispunham a dar para compensarem ou 
minimizar os impactos negativos do passivo ambiental e social de décadas de exploração 
mineira de urânio, nomeadamente a cedência da Casa do Pessoal para a associação dos ex-
trabalhadores, o campo de futebol para uma das autarquias, etc.? -------------------------------------
---- b) Qual o destino dos imóveis da EDM, particularmente dos escritórios e espaços 
envolventes e se teve evolução a sua transformação num núcleo de ciência viva ou noutro 
projecto de valor ecológico ou museologico acrescentado? --------------------------------------------
---- c) Qual o ponto da situação  do loteamento requerido pela EDM para os terrenos da Casa da 
Quinta?� --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou ainda outro documento 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Chefe de Divisão de Obras e Projectos Municipais ------------------------------------------------
---- Numa altura em que recentemente a Sra. Presidente comunicou a esta Câmara e aos órgãos 
de comunicação social haver pedido inquérito a actos e contratos administrativos do Verão de 
2005 referente a obras que terão originado uma responsabilidade financeira da Câmara no valor 
aproximado de 275.000 � e a esse inquérito o anterior Presidente da Câmara disse que a haver 
responsabilidade seria dos serviços técnicos (vide Jornal �Público� de 14/03/07), não posso 
deixar de expressar o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. Congratular-me pelos princípios que estão subjacentes ao pedido de inquérito, ou seja o 
escrupuloso respeito pela legalidade e transparência da Câmara Municipal, que a Sra. 
Presidente e seus vereadores permanentes, pelo menos neste caso da Câmara anterior querem 
fazer cumprir. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Desejar que em todos os casos em que sejam levantadas, ou tenham sido levantadas, 
dúvidas legítimas sobre a aplicação daqueles critérios à sua gestão actual, a Sra. Presidente e 
seus permanentes vereadores venha a actuar de igual forma. ------------------------------------------
---- 3. Manifestar público testemunho de apreço ao Sr. Eng.º Luis Almeida, a quem vi durante o 
período em que fui vice-presidente, como um chefe de divisão de projectos e obras empenhado 
no seu trabalho e apaixonado pela sua terra e nosso concelho e com preocupação que 
manifestava com frequência de respeito escrupuloso pelas regras e princípios administrativos e 
legais de concursos, empreitadas e outras aquisições por parte desta autarquia. --------------------
---- 4. Manifestar público desejo que as investigações em curso revelem aquele carácter elevado 
e honesto do Sr. Eng.º Luis  e não sirvam, em caso nenhum, para arranjar um bode expiatório 
técnico para os males da gestão política passada e presente da Câmara de Nelas.� -----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, em relação ao assunto da poda das 
tílias, pediu à Senhora Presidente da Câmara se podia mandar uma carta aos moradores da Av.ª 
João XXIII, nesta Vila de Nelas e informou que vai fazer uma declaração por escrito. ------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João pediu para ficar em acta o teor das negociações havidas 
entre a Câmara e o Senhor Eng.º Albuquerque Beirão relativamente ao campo de golfe.----------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que a Senhora Presidente da 
Câmara andou a negociar com o Sr. Eng.º Albuquerque Beirão a instalação de um campo de 
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golfe, que este Executivo mente descaradamente, é perito na arte de mentir e está a tentar negar 
e que isto é uma anedota.--------------------------------------------------------------------------------- ---
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que essas negociações 
foram para a instalação de dois campos de jogos para os meninos do Sport Lisboa e Nelas lá 
treinarem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que os três, Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel Marques e Dr. Osvaldo Seixas, eram uns mentirosos e disse à Senhora 
Presidente para não ser mentirosa, para não mentir, que ele protestava e gritava, dando murros 
na mesa, que eles são uns mentirosos.----------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que teve várias reuniões com o Sr. Eng.º Beirão 
sobre o museu de carros antigos, inicialmente previsto para os terrenos da Fonte do Ouro e 
depois entraram em negociações para fazer esse museu noutro espaço e que, numa dessas 
reuniões o Sr. Eng. Albuquerque Beirão apresentou uma proposta de executar um campo de 
golfe na área do turismo num terreno contíguo à Quinta da Cerca. Essa proposta foi analisada 
com seriedade, como são todas as propostas. -------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara disse também que é absolutamente contra a criação de 
empresas municipais, logo nunca poderia concordar com uma empresa dessa natureza para gerir 
o que quer que fosse no município. ------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva disse que o que a Senhora Presidente 
da Câmara acabava de dizer constituía apenas parte da verdade, visto que começou por ser 
negado por ela e pelo Senhor Vereador Manuel Marques e por tal facto os chamou mentirosos e 
que reafirmava, retirando apenas a forma exaltada e menos cortês com o que o fez para com a 
Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva reafirmava, todavia, que até Setembro 
de 2006, a Senhora Presidente dava conhecimento aos vereadores Manuel Marques  e Osvaldo 
Seixas, que estava em negociação com o citado investidor desde o início do mandato para 
instalação nos próprios terrenos da Quinta da Cerca do referido campo de golfe,  tendo  referido 
o referido investidor a ele próprio, à Senhora Presidente, ao Prof. Queirós e ao Senhor José 
Luis, da Empresa Beiraneves,  numa reunião realizada nesta Câmara Municipal em final de 
Setembro de 2006, que os as negociações e projectos em curso implicavam a cedência de 70 
hectares, sendo 20 deles para construção, tudo a realizar por uma empresa municipal que depois 
cederia o campo de golfe ao referido investidor para exploração juntamente com a cedência da 
área de construção.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a seguinte 
declaração: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Pese embora seja filho de humildes pastores da Serra da Estrela, ensinou-me um velho 
com rosto trisnado pelo sol de respeitar as instituições e as pessoas que a compõem. Por isso 
não apelido o Senhor Dr. Borges da Silva de mentiroso mas tão somente de faltar à verdade. ----
---- Porquanto se alguém trouxe a esta Câmara para os possíveis investimentos que o Senhor 
Eng.º Albuquerque Beirão tinha em mente para o concelho fui eu próprio e não a Senhora 
Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Quanto é do meu conhecimento o Sr. Eng.º Albuquerque Beirão, prestigiado industrial de 
hotelaria, homem de sucesso na sua vida particular e homem de bom coração, apenas teve uma 
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reunião com a Senhora Presidente da Câmara para uma possível construção de um campo de 
golfe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Há muito tempo que o Senhor Vereador Dr. Borges da Silva nos informou que era 
juridicamente impossível denunciar o protocolo estabelecido entre a LAC e este Município. ----
---- Por questões de humilde jurista também sempre entendi que os responsáveis pela Quinta da 
Cerca, durante 20 anos, são a Liga dos Amigos de Conimbriga. Por isso falei com o Prof. 
Queirós apenas da possibilidade de ocupar uma faixa para a construção do campo de golfe, 
assim como falei com o Prof. Queirós,  mais o Engº Luis de Almeida e a Arquitecta Denisa  da 
construção de dois campos relvados para apoio à equipa de �Escolinhas� do Sport Lisboa e 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, em nome dos Vereadores do 
Partido Socialista, lançou uma repto à Senhora Presidente da Câmara para esclarecer esta 
questão de ter sido apelidada de mentirosa. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos pediu à Senhora Presidente da 
Câmara se ele podia fazer uma pergunta directamente ao Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Como a Senhora Presidente da Câmara concordou, o Senhor Vereador Eng.º João Manuel 
Correia dos Santos perguntou ao Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva se a 
Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Prof. Queirós estiveram  presentes na referida 
reunião de Setembro realizada com o Sr. Eng.º Albuquerque Beirão. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva respondeu que sim. ----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas apresentou posteriormente 
uma declaração por escrito, para defesa da honra, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Relativamente às declarações proferidas pelo Sr. Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva, importa referir que as mesmas enfermam de falsidade porquanto: ----------------------------
---- 1.º Quando refere que os Vereadores Manuel Marques e Osvaldo Seixas seriam informados 
da negociação sobre a eventual instalação de um  campo de golfe na zona da Quinta da Cerca, o 
mesmo falta à verdade, pois eu próprio tomei conhecimento dessa hipótese no final da reunião 
já referida, com um conceituado e respeitado  empresário turístico de Nelas, reunião na qual 
não participei, tendo sido também  informado dos custos da proposta e concordado que os 
mesmos eram incomportáveis para o orçamento municipal. -------------------------------------------
---- 2.º Tanto quanto sei a Sra. Presidente é, sempre foi e sempre o demonstrou, contra a criação 
de qualquer empresa municipal. Aliás a única proposta alguma vez feita para a criação de uma 
empresa municipal partiu do então Vice-Presidente Dr. José Silva que propunha a criação de 
uma empresa municipal na área do Desporto, canalizando para essa empresa os apoios 
actualmente concedidos aos Clubes Desportivos do Concelho, por forma a criar uma equipa 
profissional de basquetebol, ou andebol, que pudesse disputar os principais campeonatos 
nacionais. Esta hipótese foi desde logo contrariada pela Sra. Presidente e demais Vereadores em 
permanência, por julgarem ser importante manter o apoio aos clubes mais tradicionais do 
concelho evitando entrar em loucuras financeiras e porque se opõem de forma veemente à 
criação de empresas municipais. ----------------------------------------------------------------------------
---- 3.º O Sr. Eng.º Albuquerque Beirão é um empresário de sucesso, com créditos firmados e 
importantes investimentos já desenvolvidos no concelho, sendo naturalmente obrigação da 
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Câmara ouvir todas as suas ideias e projectos e analisá-los de forma coerente e cuidadosa.-------
---- As afirmações do Sr. Vereador Dr. José Silva, podem deixar sobre a figura do respeitado 
empresário uma aura de �Ladrão do Templo�, que não se enquadra, de forma nenhuma, com a 
personalidade séria e honesta  do Sr. Eng.º Beirão, revelando, uma vez mais, a forma rancorosa 
como aquele Vereador olha para os empresários e industriais, o que já havia sido também 
revelado, ainda que de uma forma menos espalhafatosa, aquando da decisão sobre a cedência de 
terreno para instalação de uma unidade empresarial à firma Vilcol. ----------------------------------
---- Gostaria,  pois, de solicitar à Sra. Presidente que encetasse esforços junto daquele 
empresário no sentido de garantir que a Autarquia tudo fará, no cumprimento da legalidade e 
dentro das suas possibilidades, para que os seus projectos e ideias para o concelho possam vir a 
ser uma realidade, nomeadamente a instalação de um Museu de Automóveis Clássicos e a 
criação de uma valência de apoio a idosos na freguesia de Senhorim.� ------------------------------
----  O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos solicitou ao Executivo que nos 
documentos enviados aos Senhores Vereadores para convocações de reuniões, para além dos 
ofícios dos pedidos dos munícipes, fosse também a respectiva proposta do Executivo. ------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que durante a campanha 
eleitoral para as Eleições Autárquicas de 2005, em que ele era o n.º 2 da lista da Coligação, 
havia um compromisso de, se ganhassem a Câmara, fazer obras na freguesia de Canas de 
Senhorim.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara disse que a sua política era de tratar todas as freguesias 
por igual, fazer da freguesia de Canas de Senhorim a nona freguesia e fazer investimentos em 
Canas de Senhorim.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que havia um acordo entre 
eles, nessa altura, no sentido de que os investimentos desta Câmara em Canas de Senhorim 
teriam como interlocutor o Presidente da Junta de Freguesia. Também afirmou que falou com o 
Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e que este lhe disse que não sabia de 
nada acerca dos investimentos da Câmara para Canas de Senhorim. ---------------------------------
----  A Senhora Presidente da Câmara disse que qualquer investimento passa sempre primeiro 
pelos Presidentes de Junta.-----------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara disse ainda que há um assunto na Ordem do Dia  - Centro 
Social e Paroquial de Canas de Senhorim � Pedido de apoios financeiros para a ampliação do 
Lar de Idosos - que vai ser retirado da reunião de Câmara, em virtude de ter tido uma reunião 
com os responsáveis daquele Centro Social Paroquial e terem chegado à conclusão que o 
orçamento das obras estava mal feito. -------------------------------------------------------------------- 
-  

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
1.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO A CARLOS 
ALBANO LOUREIRO MARQUES � CANCELAMENTO DAS CLÁUSULAS DE 
REVERSÃO � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma carta datada de 21 de Março de 2007 da Firma Carlos Albano Loureiro 
Marques, com sede na Zona Industrial de Nelas, lote n.º 53, freguesia e concelho de Nelas, que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
----- �Ex.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ---------------------------------------------
---- Eu, Carlos Albano Loureiro Marques, B.I. n.º 9860145, de 14/07/2004, emitido pelo 
Arquivo de Viseu, contribuinte fiscal n.º 200019864, com sede na Zona Industrial de Nelas, 
Lote n.º 53, freguesia e concelho de Nelas, venho por este meio solicitar a Vª. Exª. que se digne 
mandar anular as clausulas primeira e segunda da escritura de compra e venda exarada no 
Cartório Privativo da Câmara Municipal de Nelas, no livro n.º 23, folhas trinta e cinco e 
seguintes, referente ao terreno que me foi cedido por deliberações do Executivo em reuniões de 
Câmara de 27/04/1999 e 08/02/2000, para efeito de entrega como garantia de empréstimo a 
celebrar na Caixa Geral de Depósitos, empréstimo esse que pretendo utilizar para ampliação  da 
indústria que actualmente desenvolvo no referido lote.--------------------------------------------------
---- Sem outro assunto, os meus melhores cumprimentos.� --------------------------------------------
----- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 21 de Março 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas �Alteração das condições de cedência do terreno. Requerente: 
Carlos Albano Loureiro Marques.--------------------------------------------------------------------------
----1 � Solicitação do requerente. ---------------------------------------------------------------------------
---- O requerente está actualmente a laborar no lote 53 da Zona Industrial de Nelas como fábrica 
de embalagem de plástico e outras embalagens de papel e cartão, cujo terreno foi vendido pela 
Câmara Municipal de Nelas por escritura de 16/02/2000.-----------------------------------------------
---- Solicita agora o cancelamento das cláusulas 1.ª e 2.ª consignadas na escritura � a do direito 
de reversão e de preferência em eventual compra, dado a empresa ter de recorrer a um 
empréstimo à Banca � Caixa Geral de Depósitos � para a realização de investimento na 
ampliação da actual construção e, que exige que o terreno esteja livre de quaisquer ónus, para 
poder ser hipotecado.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- II -  Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------
--- À semelhança de situações análogas também aprovadas pela Exm.ª Câmara, estes Serviços 
julgam ser de aprovar a pretensão.--------------------------------------------------------------------------
---- Deixa-se, no entanto, a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da cláusula de reversão a 
favor desta Câmara Municipal e prescindir do direito de preferência em caso de venda, ao 
terreno cedido na Zona Industrial de Nelas à Firma Carlos Albano Loureiro Marques, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
   

2 - SUBSÍDIOS 
 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva em 
virtude de um dos seus filhos ser um atleta da equipa de �Escolinhas� do Sport Lisboa e 
Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.SPORT LISBOA E NELAS � 1.º TORNEIO INTERNACIONAL DE ESCOLINHAS � 
�NELAS CORAÇÃO DO DÃO� � PÁSCOA 2007 � PEDIDO DE SUBSÍDIO 
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---- Presente um ofício datado de 9 de Fevereiro de 2007, do Sport Lisboa e Nelas, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------
---- 1.º Torneio Internacional de Escolinhas � �Nelas Coração do Dão� � Páscoa 2007 -----------
---- O departamento de futebol juvenil do S. L. Nelas vai realizar um torneio de futebol na 
semana da Páscoa destinado a escolinhas (Crianças entre os 4 e os 8 anos), e que se vai 
denominar 1.º Torneio Internacional de Escolinhas � Páscoa 2007 �Nelas Coração do Dão�. ----
---- O referido torneio realiza-se em Nelas, no Estádio Municipal, no dia 6 de Abril de 2007 e 
conta com a participação das equipas de escolinhas de: -------------------------------------------------
---- - S. L. Nelas � Nelas; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Dínamo Clube de Viseu � Viseu; --------------------------------------------------------------------
---- - Os Pinguins � S. C. Dão; ------------------------------------------------------------------------------
---- - G. D. Repesenses � Viseu; ----------------------------------------------------------------------------
---- - G. D. Tabuense � Tábua; ------------------------------------------------------------------------------
---- - C. F. Cuidad Rodrigo � Ciudad Rodrigo � Espanha; ----------------------------------------------
---- - G. D. Chaves � Chaves. -------------------------------------------------------------------------------
---- Este torneio, uma vez que não existem campeonatos federados, tem como objectivo 
principal a ocupação dos tempos livres, por parte das crianças, com idades mais baixas, do 
nosso concelho e servir de incentivo para a prática de desporto. --------------------------------------
---- Dentro da política de apoio da autarquia, ao desporto, aos clubes e associações, que sempre 
foi demonstrado por Vossa Exa., solicitávamos à Câmara Municipal que se associasse a este 
nosso evento, uma vez que sem o Vosso apoio dificilmente conseguiremos realizar tal torneio. -
---- As despesas principais, que contamos ter são: -------------------------------------------------------
---- - Divulgação do Torneio; -------------------------------------------------------------------------------
---- - Almoço e Lanche para cerca de 150 participantes; ------------------------------------------------
---- - Pretendíamos também oferecer uma medalha comemorativa do torneio a cada 
participante; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Perante estes factos solicitamos a V.ª Ex.ª que nos atribua um subsídio que nos ajude a fazer 
face a estas despesas, bem como se houver, alguns brindes alusivos ao Município, nos sejam 
facultados para oferecermos aos clubes participantes. ---------------------------------------------------
---- Certos de que a ajuda da Câmara Municipal será um factor determinante para a 
concretização deste torneio, despedem com as nossas cordiais saudações desportivas.�-----------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Sport Lisboa e Nelas um subsídio no 
valor de 750  � (setecentos e cinquenta  euros), destinado à ajuda nas despesas com o 1.º 
Torneio Internacional de Escolinhas � �Nelas Coração do Dão� � Páscoa 2007.--------------------  
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.---------------- 
   

3 - DIVERSOS 
 
3.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS - 
REQUERIMENTO APRESENTADO PELO DEPUTADO JOSÉ SOEIRO - DECRETO-
LEI N.º 128/2006 - MATRÍCULA DE VEÍCULOS MOTORIZADOS ATÉ 50 CC - 
CONHECIMENTO  
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---- Presente o ofício n.º 19700-2421/FGJS/07, datado de 7 de Março de 2007, de Augusto Flor, 
Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português da Assembleia da 
República, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas.--------------------------------------
---- Serve o presente ofício para informar que o Deputado José Soeiro, do nosso Grupo 
Parlamentar, apresentou na Assembleia da República um requerimento dirigido ao Ministério 
da Administração Interna, referente ao Decreto-Lei n.º 128/2006 � Matrícula de veículos 
motorizados até 50 cc. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Para os devidos efeitos, remetemos em anexo cópia do referido documento, agradecendo 
desde já que do mesmo seja dado conhecimento à Assembleia Municipal. --------------------------
---- Requerimento (05-03-07) � Decreto-Lei n.º 128/2006 � Matrícula de veículos motorizados 
até 50 cc. Apresentado por: Deputado José Soeiro (PCP). ----------------------------------------------
---- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República. --------------------------------------------
---- Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 128/2006, de 21 de Junho de 2006, o actual Governo 
introduziu profundas alterações na forma como até então se procedia para o registo e obtenção 
do respectivo livrete dos veículos motorizados até 50 cc vulgo �bicicletas motorizadas� ou 
simplesmente �motorizadas�. -------------------------------------------------------------------------------
---- Com efeito até à entrada em vigor do referido Decreto-Lei podiam os proprietários dos 
veículos em questão proceder à respectiva matricula junto das Câmaras Municipais o que em 
muito lhes facilitava tal procedimento. --------------------------------------------------------------------
---- Com o Decreto-Lei n.º 128/2006 introduziu o actual governo a obrigação de proceder ao 
registo destes veículos junto dos serviços da Direcção Geral de Viação o que veio dificultar 
imenso tal procedimento pois obriga a enormes e nem sempre fáceis deslocações que, em 
distritos como o de Beja, chegam a ultrapassar os 100 km como é o caso do concelho de 
Odemira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mas o Governo foi mais longe impondo esta obrigação não só para os novos registos como 
para todos aqueles que já estavam legalmente matriculados pelas Câmaras Municipais ao abrigo 
das normas legais até então em vigor o que atinge milhares e milhares de cidadãos. ---------------
---- Trata-se de uma situação que está a gerar profundo e justificado descontentamento não se 
compreendendo que, num momento em que tanto invoca o �simplex� e a introdução da 
informática e da banda larga para facilitar a vida do cidadão, o Governo faça publicar um 
Decreto-Lei que é a sua mais que evidente negação. ----------------------------------------------------
---- Finalmente e para agravar ainda mais esta lamentável situação estará o facto dos serviços da 
Direcção Geral de Viação não terem sido atempadamente reforçados em pessoal para responder 
à sobrecarga de trabalho resultante das normas do Decreto-Lei n.º 128/2006 o que estará na 
origem de intermináveis filas de espera para desespero dos que se vêem obrigados a recorrer a 
este serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Face ao exposto, ao abrigo do disposto na alínea d) e e) do Artigo 156.º da Constituição da 
República Portuguesa e da alínea l) do n.º 1, do Artigo 5.º do Regimento da Assembleia da 
República requeiro ao Governo, através do Ministério da Administração Interna, com carácter 
de muita urgência, os seguintes esclarecimentos: --------------------------------------------------------
---- 1. Porque motivo o Governo retirou das Câmaras Municipais a passagem do livrete e a 
matrícula dos veículos designados vulgarmente como �motorizadas�? -------------------------------
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---- 2. Não acha o Governo que com os actuais meios informáticos disponíveis seria possível 
uma solução que evitasse a deslocação dos cidadãos à capital de distrito com todos os custos e 
dificuldades que tal acarreta sobretudo em distritos como o de Beja que não dispõem de uma 
rede de transportes públicos adequada e cuja capital dista mais de 100 km de alguns dos seus 
concelhos? -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Que medidas vai o Governo tomar para facilitar a vida aos cidadãos e permitir que 
possam continuar a resolver este tipo de problemas na sede do respectivo concelho?� ------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------- --------
3.2.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: HELENA CRISTINA BARROS RODRIGUES CARDOSO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento datado de 14 de Março de 2007, de Helena Cristina Barros 
Rodrigues Cardoso, residente na Avenida João XXIII � Bloco 4 � 3.º Esq.º, em Nelas, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Vem requer a V.ª Ex.ª se digne facilitar o pagamento da mensalidade da água do mês de 
Março e Outubro de 2006, que promoveu a retirada do contador da água (não chegou a ser 
retirado por eu ter pedido ao funcionário e dito que ía à Câmara no próprio momento). -----------
---- Solicito a V.ª Ex.ª que haja deferimento ao meu pedido, uma vez que sou viúva e tenho 2 
filhos e uma reforma de 200,00 � por mês. O montante das duas facturas sem juros é de 49,96 
euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aguardo o deferimento do meu pedido. Obrigada.� ------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 14 de Março de 2007, do Serviço de 
Execuções Fiscais, dirigida à Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Dívida de Água em Execução Fiscal. ----------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de um 
dívida de água em nome de Helena Cristina Barros Rodrigues Cardoso, informa-se que a 
requerente tem neste momento quatro meses de consumo de água domiciliária em dívida 
perfazendo o montante de 128,40 �, acrescido dos respectivos juros de mora. ----------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás transcrita encontra-se exarada uma informação, datada de 14 de Março 
de 2007, da Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: -
---- �De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no 
seu artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No n.º 4 do citado artigo podemos ler: �O pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 e o valor de 
qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (96,00 euros), no momento da autorização�. ----
---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações. ---------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�.------------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Helena Cristina Barros 
Rodrigues Cardoso, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira atrás descrita.--------------------------------------------------------- ------- 
3.3.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ANTÓNIO ALMEIDA GUERRA - APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento datado de 14 de Março de 2007, de António Almeida Guerra, 
residente na Rua da Ladeira, em Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Vem requer a V.ª Ex.ª que seja autorizado a efectuar o pagamento de uma dívida no 
princípio do mês de Abril em virtude de neste momento não puder efectuar por motivos 
económicos.� --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 14 de Março de 2007, do Serviço de 
Execuções Fiscais, dirigida à Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Dívida de Água em Execução Fiscal. ----------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de um 
dívida de água em nome de António Almeida Guerra apenas no inicio do mês de Abril, 
informa-se que o requerente tem neste momento três meses de consumo de água domiciliária 
em dívida perfazendo o montante de 82,38 �, acrescido dos respectivos juros de mora. -----------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás transcrita encontra-se exarada uma informação, datada de 14 de Março 
de 2007, da Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: -
---- �De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no 
seu artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No n.º 4 do citado artigo podemos ler: �O pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 e o valor de 
qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (96,00 euros), no momento da autorização�. ----
---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações. ---------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�.------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente António Almeida Guerra, 
nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 
atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------------ --
- 
3.4.SISTEMAS PARTICULARES DE PROTECÇÃO SOCIAL � PARECERES � 
CONHECIMENTO: 
3.4.1.SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - INFORMAÇÃO SINDICAL 
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3.4.2.SUBSÍDIO A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS 
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS � PARECER DO 
ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO  
3.4.3.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � ARTIGO 156.º 
DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2007 
---- Presente uma informação sindical, datada de 9 de Março de 2007, do SINTAP � Sindicato 
dos Trabalhadores da Administração Pública, que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Autarquias mantêm sistemas de protecção social. -------------------------------------------------
---- Secretário de Estado dá razão ao SINTAP contrariando interpretação da Associação de 
Municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em ofício enviado hoje ao SINTAP � Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública -, o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento faz saber que não são legítimas as 
pretensões da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) ao interpretar o artigo 
156.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 
2007, de tal forma que levaria à extinção de muitos sistemas particulares de protecção social ou 
de cuidados de saúde existente nas autarquias. -----------------------------------------------------------
---- Com efeito, o Secretário de Estado considera que não tem fundamento o argumento 
invocado pela ANMP, baseado na autonomia financeira das autarquias locais, cumprindo 
observar o disposto no artigo 64.º, n.º 1, alínea p), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que 
diz, nomeadamente que, �compete à Câmara Municipal no âmbito da organização e 
funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente: p) Deliberar sobre a atribuição de 
subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou participadas pelos municípios ou 
criados pelos seus funcionários, visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e 
respectivos familiares�. --------------------------------------------------------------------------------------
---- O ofício enviado ao SINTAP refere ainda que, caso a finalidade da norma em questão fosse 
a de limitar a acção dos municípios num domínio que é sua competência, tal teria sido feito de 
forma explicita, visto que tal seria uma ingerência na esfera da autonomia local. ------------------
---- É com agrado que o SINTAP verifica que é também dado seguimento a uma sua 
reivindicação de longa data, nomeadamente no sentido de que seja aberto o processo para a 
criação de um regime legal que assegure a densificação legislativa dos apoios financeiros em 
causa, garantindo o respeito pelo princípio da igualdade e outros princípios essenciais para o 
bom funcionamento da Administração Pública, terminando com uma situação na qual se 
verifica que, de município para município, existem diferentes níveis de atribuição de benefícios 
sociais aos funcionários municipais e respectivos familiares.� -----------------------------------------
---- Presente também uma cópia do fax datado de 9 de Março de 2007, enviado pela Ex.m.ª 
Senhora Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento ao Secretário-
Geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, que a seguir se transcreve: ----
---- �Esclarecimento sobre a aplicação do art.º 156.º OE 2007. ----------------------------------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, objecto do vosso ofício SN/539, de 14.02.2007, 
encarrega-me o Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento de transmitir o texto da 
Nota elaborada neste Gabinete, na qual este membro do Governo exarou o seguinte despacho: 
�Concordo. Transmita-se o teor desta Nota às entidades que suscitaram a dúvida de 
interpretação. Emanuel Augusto dos Santos, 08.03.2007.� ---------------------------------------------
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---- �O artigo 156.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o Orçamento de 
Estado para 2007 sob a epígrafe �Sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de 
saúde�, dispõe que �Cessam, com efeitos a 1 de Janeiro de 2007, quaisquer financiamentos 
públicos de sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de saúde�. -------------------
---- Após a sua entrada em vigor suscitaram-se dúvidas quanto ao alcance da referida norma, 
em particular se a mesma se aplicará aos municípios, designadamente  por força da autonomia 
financeira das autarquias locais. ----------------------------------------------------------------------------
---- Este dispositivo legal encontra-se sistematicamente inserido no Capítulo XVII, relativo às 
�Disposições finais�, não oferecendo, portanto, enquadramento especificamente dirigido a 
determinados subsectores da Administração Pública, maxime, à Administração Local. -----------
---- Face à necessidade de apurar se o dispositivo enunciado será, ou não, aplicável aos 
municípios, cumpre observar o disposto no artigo 64.º, n.º 1, alínea p), da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro. De facto, �Compete à Câmara Municipal no âmbito da organização e 
funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente: p) Deliberar sobre a atribuição de 
subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou participadas pelos municípios ou 
criados pelos seus funcionários, visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e 
respectivos familiares�. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Ora, parece-nos que aos municípios caberá o exercício da competência, legalmente 
atribuída à Câmara Municipal, de atribuir subsídios a entidades prestadoras de benefícios 
sociais aos funcionários dos municípios e bem assim aos familiares respectivos, âmbito na qual 
se insere o financiamento municipal de sistemas de prestação de cuidados de saúde aos agentes 
apontados. Tal competência decorre, aliás, de um conjunto de atribuições municipais, nos 
termos do artigo 22.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro (diploma que estabelece o quadro 
de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais). ---------------------------
---- Caso a finalidade da norma fosse a de limitar a acção dos municípios num domínio que é 
sua competência, tê-lo-ia feito de forma explícita, pois estaria a limitar o exercício de 
competências municipais e, consequentemente, a interferir na esfera da autonomia local. --------
---- Sem pôr em causa que a norma em concreto não deve, per si, aplicar-se à realidade 
autárquica, já que a mesma para tal não aponta expressamente, não deixa de ser verdade que 
existirão óbvias vantagens em termos de transparência, equidade e controlo do défice público, 
que a atribuição deste tipo de auxílios públicos em sede autárquica deverá ser ponderada e 
clarificada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estes auxílios, que correspondem à criação de apoios sociais complementares para os 
funcionários dos municípios, embora prosseguindo um interesse público, não respeitam 
integralmente os referidos princípios, exigindo-se a aprovação de lei material densificadora dos 
critérios da sua atribuição, regulamentando as suas condições e limites, visto que, actualmente, 
se permite que de município para município existam diferentes níveis de atribuição de 
benefícios sociais aos funcionários municipais e respectivos familiares.------------------------------
---- Mostra-se por isso conveniente a criação de um regime legal que assegure a densificação 
legislativa destes apoios financeiros, onde se garanta o respeito pelo princípio da igualdade e 
também pelos outros princípios a que se subordina a ambição de benefícios sociais 
complementares pela Administração Pública, como é o caso da adequação, não cumulação  e 
responsabilidade da entidade que atribui o benefício.�---------------------------------------------------
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---- Presente também um ofício datado de 16 de Março de 2007, dos Advogados Manuel 
Martins, Daniel D. Martins e António David Martins, com escritório no Edifício Jardim, em 
São Pedro do Sul, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.º Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------
---- Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. --------------------------------------------------------
---- Subsídio a atribuir à Associação Social e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal 
de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- PARECER ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Os factos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Foi constituída em Nelas uma associação denominada Associação Social e Cultural dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas (ASCTCMN), com os seguintes fins sociais: 
assistência na doença dos seus associados, estímulos de ordem escolar, realização de 
conferências, exposições e visitas de estudo, no âmbito cultural e demais benefícios de ordem 
social, conforme escritura de constituição de associação celebrada no Cartório Notarial de 
Nelas em 22 de Agosto de 1984. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Nelas pretende atribuir a esta Associação um subsídio, no âmbito 
das competências que lhe são atribuídas pelo Estatuto das Autarquias Locais, designadamente 
pelo disposto na alínea p) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. -----------
---- 2. O direito. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dispõe o já referido art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece as 
competências das Câmaras Municipais, mais concretamente a alínea p) do seu n.º 1, que 
compete à câmara municipal, no âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no 
da gestão corrente (...) deliberar sobre a atribuição de subsídios a instituições legalmente 
existentes, criadas ou participadas pelo município ou criadas pelos seus funcionários, visando a 
concessão de benefícios sociais aos mesmos e respectivos familiares. -------------------------------
---- Da letra da referida disposição legal, parece resultar que é possível às Câmaras Municipais 
a atribuição de subsídios às entidades aí indicadas, sendo certo que a ASCTCMN se enquadra 
em tal previsão, dado que se trata de instituição legalmente criada pelos trabalhadores da 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Tudo parece levar a crer, portanto, que é permitido à Câmara atribuir a tal associação um 
subsídio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, a Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 
para o ano de 2007, designadamente o seu art.º 156.º, dispõe que cessam, com efeitos a 1 de 
Janeiro de 2007, quaisquer financiamentos públicos de sistemas particulares de protecção social 
ou de cuidados de saúde, no que parece ser uma limitação à competência atribuída às câmaras 
pela Lei n.º 169/99.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANM), a pedido dos seus associados, 
pronunciou-se, por parecer de 29 de Janeiro de 2007, quanto à aplicabilidade da norma do 
Orçamento de Estado relativamente aos Municípios, sendo da opinião de que os subsídios 
eventualmente atribuídos pelas Câmaras Municipais, a instituições legalmente existentes, não 
podem ter como objecto (...) o financiamento de sistemas particulares de protecção social ou de 
cuidados de saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Tal entendimento não tem, no entanto, o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, 
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que, em ofício enviado em 9 de Março de 2007 ao Sindicato de Trabalhadores da 
Administração Pública (SINTAP), afirma que não são legítimas as pretensões da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) ao interpretar o art.º 156.º (...) de tal forma que 
levaria à extinção de muitos dos sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de 
saúde existentes nas autarquias.-----------------------------------------------------------------------------
---- Considera ainda o referido Secretário de Estado que o argumento invocado pela ANMP não 
tem fundamento, por ser necessário observar o disposto na também já referida alínea p) do n.º 1, 
do art.º 64., da Lei n.º 169/99, pelo que, caso a finalidade da norma do orçamento de estado 
fosse a de limitar a acção dos Municípios num domínio que é sua competência, tal seria sido 
feito de forma explícita, visto que tal seria uma ingerência na esfera da autonomia local. ---------
---- Não obstante a letra da lei e o entendimento do Secretário de Estado, que mais não pode ser 
tomado em consideração como elemento histórico para interpretação da lei, apontarem para este 
último entendimento, ou seja para a não interferência nas competências das autarquias, somos 
de entender, ou seja para a não interferência nas competências das autarquias, somos de 
entender que tal posição não é a mais correcta. ----------------------------------------------------------
---- De facto, não obstante a Lei n.º 53-A/2006 não revogar explicitamente a alínea p) do n.º 1 
do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, estamos perante duas leis hierarquicamente equivalentes, 
legitimamente emanadas pela Assembleia da República, órgão competente para legislar quer 
sobre o orçamento de estado, quer sobre o estatuto das autarquias locais, nos termos do disposto 
no art.º 161.º da Constituição da República Portuguesa. ------------------------------------------------
---- Uma vez que o art.º 156.º colide com o disposto na alínea p) do n.º 1, do art.º 64.º, não há 
razões para não se entender que esta última disposição foi tacitamente  revogada por aquela, 
visto que a Lei n.º 53-A/2006 é posterior e também porque a Lei n.º 169/99 não tem valor 
reforçado, nos termos do disposto no art.º 112.º da Constituição. -------------------------------------
---- Não se vislumbra a possibilidade de, à semelhança do perfilhado pelo Secretário de Estado, 
fazer um entendimento restritivo do art.º 156.º no sentido de excluir do seu âmbito de aplicação 
os Municípios, até porque uma das regras básicas de interpretação do direito é ubi lex non 
distinguit nec nos distinguere debemus � que poderá ser traduzido por �onde a lei não distingue 
não deve o interprete distinguir�. ---------------------------------------------------------------------------
---- 3. Conclusão ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pelo que fica exposto, somos do entendimento, à semelhança do defendido pela ANMP, de 
que os subsídios a atribuir pelas Câmaras Municipais não poderão ter como objecto o 
financiamento de sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de saúde.--------------
---- Refira-se, no entanto, que o art.º 156.º proíbe o financiamento de sistemas particulares de 
protecção social ou de cuidados de saúde, sendo que a ASCTCMN mais não é do que uma 
entidade que por sua vez tem, entre outras atribuições, um sistema particular de cuidados de 
saúde, pelo que se admite a possibilidade da Câmara atribuir subsídios que tenham como 
objectivo outros fins da associação que não os referidos naquele artigo. -----------------------------
----- É este o nosso parecer. V.ª Ex.ª, porém, melhor ponderará e decidirá em conformidade.� --- 
---- Presente ainda a Circular n.º 35/2007-FD, datado de 16 de Março de 2007, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Artigo 156.º do Orçamento de Estado para 2007. ---------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-03-2007 

 

20 

---- Em 29 de Janeiro alertamos V.ª Ex.ª, através da Circular ANMP 18/2007-TC, para a norma 
constante no Orçamento de Estado e que proíbe os financiamentos públicos e sistemas 
particulares de protecção social ou de cuidados de saúde. ----------------------------------------------
---- Recentemente tivemos conhecimento do entendimento veiculado pelo Gabinete do 
Secretário  de Estado Adjunto e do Orçamento � tendo merecido a concordância do Secretário 
de Estado � de que tal norma não é aplicada aos Municípios, quer pelo facto de não se encontrar 
inserida em capítulo destinado especificamente às autarquias, quer porque a sua aplicação 
interfere na esfera da autonomia do poder local e nas competências municipais previstas na Lei 
n.º 169/99. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Refira-se que se trata de um entendimento, já que só ao próprio legislador � neste caso a 
Assembleia da República � caberia esclarecer, em termos definitivos, as intenções concretas da 
norma em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Relativamente aos argumentos utilizados não podemos deixar de referir a nossa 
discordância, desde logo porque as normas que não se destinam apenas às autarquias não 
poderão ser obviamente inseridas em capítulo próprio. E, tal facto acontece nalgumas situações 
ao longo do Orçamento. O que está em causa no artigo 156.º é a proibição do financiamento 
público independentemente da entidade que o pretende atribuir. --------------------------------------
---- Quanto à interferência na autonomia local e sem cuidar de analisar o facto de estarmos 
perante o conteúdo de duas leis da Assembleia da República, saliente-se as várias normas legais 
que ao longo do Orçamento de Estado interferem no poder local, e, sobre as quais não mostrou 
o Governo qualquer preocupação na sua aplicação. -----------------------------------------------------
---- Aproveitamos para referir o reconhecimento por parte do Gabinete do Secretário de Estado 
da necessidade de aprovação de uma lei densificadora dos critérios de atribuição dos apoios 
sociais complementares de forma a garantir o princípio da igualdade. -------------------------------
---- Aguarda-se, com expectativa, a alteração desta regulamentação bem como a sua 
compatibilização com a autonomia do poder local e o princípio da igualdade, permitindo, desde 
já, a implementação das posições assumidas por Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto 
e do Orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Quanto a esta matéria a ANMP reafirma o entendimento expresso já em diversas ocasiões e 
que tem a ver com a necessidade de remunerar os funcionários de forma justa e que a atribuição 
de quaisquer compensações complementares gera situações de instabilidade possibilitando 
tratamentos desiguais.�---------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimentos dos três pareceres atrás descritos. -----------------------------     
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva requereu cópia do pedido de parecer à 
CCDR sobre a situação particular do caso de Nelas para os efeitos que ele entender por 
convenientes. ----------------------------------------------------------- --------------------------------------
-  
3.5.COMISSÕES ARBITRAIS MUNICIPAIS � NOMEAÇÃO DE UM 
REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
---- Presente uma informação da Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira desta 
Câmara Municipal, datada de 20 de Março de 2007, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas.--------------------------------------
---- Decreto-Lei n.º 161/2006, de 08/08/2006 � Comissões Arbitrais Municipais.-------------------
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--- - O Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de Agosto de 2006, regula as Comissões Arbitrais 
Municipais, designadas por CAM.--------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o artigo 4.º - �Constituição das comissões arbitrais municipais�: --------------
---- 1 � Cada CAM é constituída por: ----------------------------------------------------------------------
---- - a) Um representante da Câmara Municipal, que preside; -----------------------------------------
---- - b) Um representante do Serviço de Finanças; ------------------------------------------------------
---- - c) Um representante dos Senhorios, nomeado pelas associações de senhorios;----------------
---- - d) Um representante dos arrendatários habitacionais, nomeado pelas associações de 
arrendatários; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - e) Um representante dos arrendatários não habitacionais, podendo este ser nomeado por 
associações representativas de interesses económicos; --------------------------------------------------
---- - f) Um representante da Ordem dos Engenheiros; --------------------------------------------------
---- - g) Um representante da Ordem dos Arquitectos; --------------------------------------------------
---- - h) Um representante da Ordem dos Advogados; --------------------------------------------------
---- - i) Nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e nos municípios com mais de 100.000 
habitantes, podem ser cooptados  pela comissão um a três cidadãos  com especial qualificação 
nos domínios  da habitação ou da responsabilidade urbana. --------------------------------------------
---- O artigo 5.º do citado Decreto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- - 1 � Os membros da CAM são nomeados pela entidade que representam , sendo a sua 
designação inicial efectuada no prazo de 30 dias a contar da solicitação efectuada nos termos do 
número seguinte; ----------------------------------------------------------------------------------------------
--- - 2 � Após a designação pela Câmara Municipal do seu representante, compete a este, como 
presidente e no prazo de oito dias, solicitar às demais entidades representadas na CAM as 
designações necessárias.--------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais se informa que as comissões arbitrais municipais desempenham um papel de relevo na 
aplicação do NRAU (Novo Regime do Arrendamento Urbano), sobretudo no que concerne ao 
regime transitório destinado aos contratos de arrendamento mais antigos.---------------------------
---- Também as CAM desempenham funções essenciais na determinação do nível de 
conservação do locado para efeito de actualização  da renda. ------------------------------------------
---- Cabe à �CAM� de cada Município receber os pedidos de determinação, encaminhá-los para 
os técnicos que efectuarão as vistorias necessárias e comunicar os resultados aos interessados.--
---- As CAM coordenam todo o processo de determinação do coeficiente de conservação, o 
qual tem reflexos no valor da renda a pagar. --------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a Associação Nacional de Municípios Portugueses, através da Circular 
n.º 134/2006, alerta as Autarquias Locais para o seguinte:----------------------------------------------
---- �Apesar do novo regime se encontrar já em vigor, não é ainda o mesmo exequível na sua 
totalidade face à ausência das portarias regulamentares dos moldes de requerimentos, bem 
como das listas a facultar pelas ordens profissionais às CAM.�----------------------------------------
---- Assim, pelo n/ofício n.º 382, de 02/02/2007, foi solicitado à Associação Nacional de 
Municípios Portugueses mais informação sobre o assunto, e a resposta que se anexa é no 
sentido de estarem já reunidos todos os requisitos para a nomeação de um representante da 
Câmara Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.� ------------------------------------------------
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---- Por proposta da Senhora Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como 
representante desta Câmara Municipal na Comissão Arbitral Municipal o Engº  João Luis 
Borges de Almeida Ferreira, uma vez que possui formação específica naquela área.--------- -----
-  

 
4 � PESSOAL 

 
4.1.REGULAMENTO DO CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO � SIADAP 
� APROVAÇÃO  
---- Presente o projecto de Regulamento do Conselho Coordenador de Avaliação � SIADAP, do 
Município de Nelas, datado de 15 de Março de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �REGULAMENTO DO CCA � SIADAP ---------------------------------------------------------
------- I � Objectivos do Regulamento -------------------------------------------------------------------
---- Art.º 1. º - Objectivos e Lei habilitante. ------------------------------------------------------------
------- O presente regulamento tem como objectivo operacionalizar o disposto no Decreto-
Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio e no Decreto-Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de 
Junho, maxime no que concerne ao estabelecido na alínea a) do n.º 1, do art.º 13.º do Decreto-
Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio, segundo o qual compete ao CCA �Estabelecer 
directrizes para uma aplicação objectiva e harmónica do sistema de avaliação de desempenho� 
e no n.º 5 do mesmo artigo onde se lê �O regulamento de funcionamento do Conselho de 
Coordenação de Avaliação deve ser elaborado por cada serviço ou organismo tendo em conta a 
sua natureza e dimensão�. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, nos artigos seguintes, são estabelecidas directrizes para uma aplicação harmónica do 
Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), 
prevendo-se igualmente a forma de funcionamento do Conselho Coordenador da Avaliação 
(CCA) além de outras disposições que auxiliem na efectiva aplicação do SIADAP, e na sua 
adequação às realidades específicas desta Câmara Municipal. -----------------------------------------
---- II � Funcionamento do CCA � Conselho Coordenador de Avaliação -----------------------
---- Art.º 2.º - Constituição do Conselho Coordenador de Avaliação. ----------------------------
---- No Município de Nelas, o CCA previsto no art.º 4.º do Decreto-Regulamentar n.º 6/2006, 
de 20 de Junho, será constituído pelos titulares dos seguintes cargos: --------------------------------
---- - Presidente da Câmara, que presidirá. ----------------------------------------------------------------
---- - Todos os Vereadores a tempo inteiro. ---------------------------------------------------------------
---- - Todos os Dirigentes (Chefes de Divisão e Directores de Departamento). ---------------------
---- O secretariado será assegurado por secretariado a designar pelo Presidente da Câmara. ------
---- Esta composição só poderá ser alterada por despacho fundamentado da Presidente da 
Câmara, e vigora enquanto tal não acontecer. ------------------------------------------------------------
---- Art.º 3.º - Funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação. ------------------------
---- 1 � As reuniões anuais do CCA, com vista à harmonização das classificações terão lugar 
entre o dia 21 e o dia 31 do mês de Janeiro. --------------------------------------------------------------
---- 2 � O Secretariado do CCA tem a responsabilidade de, imediatamente a seguir ao final do 
período de avaliação e antes das reuniões do CCA, elaborar uma listagem ordinal de todas as 
classificações iguais ou superiores a Muito Bom, incluindo também as restantes classificações, 
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sendo substituída nas suas faltas e impedimentos por funcionário designado pela Presidente da 
Câmara. Além daquelas classificações, esta listagem deverá conter a categoria profissional, a 
antiguidade na carreira e o respectivo grupo profissional de cada avaliado, não devendo, 
todavia, conter qualquer menção nominativa. ------------------------------------------------------------
---- 3 � Das reuniões do CCA será elaborada a respectiva acta pelo secretário do CCA, na qual 
deverão também constar as fundamentações de todas as Não validações de classificações 
atribuídas, sem prejuízo de outros conteúdos estipulados na Lei habilitante.  -----------------------
---- 4 � Poderão ser realizadas reuniões extraordinárias do CCA para discussão de assuntos 
relativos à avaliação de desempenho, as quais serão agendadas pelo presidente do CCA, por sua 
iniciativa, ou por proposta de outro elemento do CCA. -------------------------------------------------
---- Art.º 4.º - Validação das Classificações iguais ou superiores a Muito Bom.-----------------
---- 1 � A harmonização e validação das classificações iguais ou superiores a Muito Bom far-se-
á de acordo com a aplicação das respectivas percentagens máximas previstas no n.º 1 do art.º 
9.º, do Dec.Reg. n.º 19-A/2004, de 14 de Maio. ----------------------------------------------------------
---- 2 � Sempre que o CCA não valide uma classificação devido à aplicação do sistema de 
percentagens máximas, posicionará o avaliado no grupo de classificações qualitativas 
imediatamente inferior por ordem de classificação, mantendo a classificação quantitativa. -------
---- III � Directrizes para uma aplicação harmónica do SIADAP ---------------------------------
---- Art.º 5.º - Estabelecimento de Objectivos ----------------------------------------------------------
---- 1 � Os objectivos individuais previstos no artigo 3.º do Decreto-Regulamentar n.º 19-
A/2004, de 14 de Maio, devem ser estabelecidos pelo avaliador directo em consonância com o 
respectivo dirigente, por forma a garantir a prossecução da missão da área funcional em que 
está inserido o avaliado e também para evitar discrepâncias no estabelecimento de objectivos. --
---- 2 � Na definição dos objectivos deve assegurar-se a respectiva proporcionalidade aos 
recursos materiais e tecnológicos disponíveis, bem como à categoria profissional do avaliado. --
---- 3 � Dada a especificidade das funções de certos funcionários, os quais trabalham 
unicamente sozinhos, poderão não ser previstos objectivos de responsabilidade partilhada para 
o exercício das suas funções, devendo no entanto garantir-se que este facto só ocorre em 
situações excepcionais. --------------------------------------------------------------------------------------
---- 4 � Os objectivos individuais que ao longo de várias fichas individuais de funcionários 
visam avaliar a quantidade de reclamações de munícipes ou utentes, devem ser avaliados não só 
em função da quantidade de reclamações escritas que chegam aos serviços mas também em 
função das reclamações que verbalmente sejam apresentadas, devendo neste caso o avaliador 
registar as mesmas no Mapa de Monitorização de Tarefas e Objectivos do funcionário 
respectivo e disso informar o avaliado. --------------------------------------------------------------------
---- Art.º 6.º - Igualdade de Classificação Final -------------------------------------------------------
---- Sempre que após a avaliação exista igualdade de classificação final entre dois ou mais 
avaliados do mesmo grupo profissional, e por via da aplicação  do sistema de percentagens 
máximas, uma classificação de Muito Bom ou de Excelentes só possa ser atribuída a uma parte 
dos avaliados com classificações iguais, adoptar-se-á o seguinte  procedimento para proceder ao 
desempate: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1.º - Será privilegiado o avaliado que mais beneficiar com a atribuição  da classificação de 
Muito Bom ou de Excelentes conforme o estabelecido no art.º 15.º da Lei n.º 10/2004, de 22 de 
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Março; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.º - Maior antiguidade na categoria; ------------------------------------------------------------------
---- 3.º - Maior antiguidade na autarquia; -----------------------------------------------------------------
---- 4.º - Caso após a aplicação destes critérios subsista o empate o presidente do CCA 
designará quem terá prioridade na obtenção da melhor classificação. --------------------------------
---- Art.º 7.º - Auditorias Internas aos Objectivos. ----------------------------------------------------
---- 1 � Com o intuito de promover a justiça  entre funcionários e equipar o grau de exigência na 
fixação dos objectivos, após o primeiro período de avaliação, isto é, a partir de Janeiro de 2008, 
poderá ser solicitada uma auditoria anual a uma entidade externa habilitada para o efeito, por 
forma a aferir a má fixação de objectivos ou eventual erro na definição do indicador de medida 
adequado, bem como o respectivo grau de dificuldade de tangimento, segundo um método de 
amostragem aleatória que seja representativa do universo de funcionários avaliados. -------------
---- 2 � Os pedidos das auditorias externas neste âmbito a efectuar a consultores ou empresas 
externas à autarquia, serão conduzidos após despacho da Presidente de Câmara. -------------------
---- 3 � Sem embargo daquilo que está regulamentado neste âmbito no número anterior, os 
serviços poderão criar uma bolsa de auditores externos, para supervisionar a forma de fixação 
dos objectivos e o seu grau de dificuldade, bem como os critérios de classificação das diferentes 
propostas de melhoria. De todas as auditorias deve ser elaborado o respectivo relatório de 
auditoria com as Não conformidades detectadas e recomendações aos auditados. Seja qual for a 
constituição da equipa auditora, que poderá ser constituída através de despacho interno da 
Presidente da Câmara, terá sempre de respeitar-se o princípio da independência entre auditor e 
auditado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Art.º 8.º - Mudança de Posto de Trabalho ou Categoria Durante o Período de 
Avaliação ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Caso ocorra uma mudança  de posto de trabalho ou categoria quando faltem seis ou mais 
meses para o final do período de avaliação, adoptar-se-á o seguinte procedimento: ----------------
---- a) Estabelecimento de novos objectivos, competências comportamentais e respectivas 
ponderações para o período em que vigorarão esses objectivos e competências e abandono dos 
anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Caso haja lugar a mudança de chefia, será avaliador do avaliado em causa a sua nova 
chefia directa, sendo também essa chefia que procederá conforme previsto na alínea anterior. ---
---- c) A classificação final do avaliado reportar-se-á aos objectivos, competências 
comportamentais e atitude pessoal relativa ao posto de trabalho ou categoria que atinja seis ou 
mais meses no período de avaliação. -----------------------------------------------------------------------
---- d) Caso a mudança de posto de trabalho ou categoria ocorra a menos de seis meses do final 
do período de avaliação, adoptar-se-á o disposto na alínea c) deste artigo, não sendo o restante 
tempo avaliado. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Art.º 9.º - Agrupamento dos Diferentes Grupos Profissionais --------------------------------
---- Dada a pequena dimensão do Município, e atendendo ao facto de não existir um número de 
funcionários superior a 20 em alguns dos grupos profissionais, para efeitos da aplicação das 
percentagens máximas de mérito e excelência, os diferentes grupos profissionais serão 
agrupados da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------
---- a) Administrativos (incluindo Chefias de Secção); -------------------------------------------------
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---- b) Técnicos Superiores, Técnicos, Pessoal da Carreira de Informática; e Técnicos 
Profissionais; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Auxiliares; ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- d) Operários; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Art.º 10.º - Proposta de Melhoria --------------------------------------------------------------------
---- 1 � As propostas de melhoria têm de revestir a forma escrita e poderão incidir sobre 
métodos de trabalho, equipamentos, recursos materiais ou técnicos, postos de trabalho ou 
outros, tendo como principal objectivo a introdução sistemática de boas práticas nos serviços 
e/ou eventual redução de custos. Não deve ser aceite como proposta de melhoria um simples 
alerta escrito de que qualquer equipamento não funciona ou que é necessário comprar um 
determinado bem, pois estes itens fazem parte da obrigação normal dos funcionários e decorre 
das suas funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � A apresentação de propostas de melhoria para os serviços será sempre realizada em 
impresso próprio entregue ao Avaliador do proponente que a classificará como exequível ou 
não exequível e a apresentará superiormente caso a classifique como exequível para 
implementação. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � O Avaliador deverá comunicar ao proponente a classificação que deu a cada uma das 
propostas de melhoria apresentada (Exequível ou não Exequível). -----------------------------------
---- 4 � A aplicação ou não das diferentes propostas de melhoria consideradas exequíveis aos 
serviços depende de decisão do avaliador ou do seu superior hierárquico cf. n.º 2 anterior deste 
artigo, caso não implique custos de aquisição de bens ou serviços. -----------------------------------
---- 5 - A aplicação ou não das diferentes propostas de melhoria consideradas exequíveis  aos 
serviços depende de decisão do Presidente da Câmara ou Vereador com competências 
delegadas caso implique custos de aquisição de bens ou serviços. ------------------------------------
---- 6 � Independentemente de surgir ou não aquela aplicação, o avaliação deverá ver ponderada 
na sua classificação final todas as propostas de melhoria classificadas como exequíveis, que 
tenha apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Art.º 11.º - Reclamações -------------------------------------------------------------------------------
---- Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2, do art.º 14.º do Dec.Reg. n.º 19-A/2004, 
sempre que existirem impedimentos de qualquer ordem do Presidente da Câmara, será seu 
substituto o Vice-Presidente da Câmara, ou outro vereador designado para o efeito. ---------------
---- Art.º 12.º - Irrelevância da Classificação de Muito Bom ou Excelente para efeitos de 
Carreira -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Por forma a evitar a desmotivação e o desinteresse dos funcionários, sempre que a obtenção 
de uma classificação final igual ou superior a Muito Bom não tenha qualquer relevo para efeitos 
de carreira do avaliado após a aplicação dos n.ºs 3 e 4 do art.º 15.º da Lei n.º 10/2004, (caso por 
exemplo das chefias de secção e do pessoal que se encontre no topo da carreira), será adoptado 
o seguinte critério: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Atribuição de 1 dia de dispensa aos avaliados que obtenham a classificação final de 
Muito Bom; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Atribuição de 2 dias de dispensa aos avaliados que obtenham a classificação final de 
Excelente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Os dias de dispensa deverão ser gozados no ano civil da homologação da classificação, 
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após autorização do respectivo superior hierárquico que tenha  competências para o efeito, e 
não poderão ser utilizados em dias úteis imediatamente anteriores ou posteriores aos dias de 
férias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Art.º 12.º - Avaliação dos Contratados -------------------------------------------------------------
---- 1 � Ao pessoal contratado deverão ser fixados objectivos sempre que o respectivo contrato 
tenha uma duração superior a seis meses ou quando, somando o período da renovação do 
contrato, aquele limite de tempo for ultrapassado. -------------------------------------------------------
---- 2 � Caso o contrato se inicie antes de 30 de Junho e tenha um prazo superior a seis meses, o 
respectivo avaliador fixará os objectivos para o tempo que faltar até ao final do ano, no prazo 
máximo de 8 dias úteis após a sua entrada ao serviço. --------------------------------------------------
---- 3 � Caso ocorra cessação de funções antes do período de avaliação se iniciar, não será feita 
avaliação ao pessoal contratado, independentemente de lhe terem sido fixados objectivos no 
início do período de avaliação. -----------------------------------------------------------------------------
---- Art.º 14.º - Reclamação de Pessoal Dirigente -----------------------------------------------------
---- 1 � Para operacionalização do disposto no art.º 33.º, n.º 3 do D.R. n.º 19-A/2004, para 
apreciação das reclamações apresentadas por pessoal dirigente, o CCA restrito será  constituído 
pelo Presidente da Câmara e pelos Vereadores. ----------------------------------------------------------
---- Art.º 15.º - Absentismo --------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Uma vez que o absentismo poderá ser incluído nalguns objectivos, quando tal 
acontecer, para efeitos de contabilização de respectiva taxa, devem levar-se em consideração os 
seguintes aspectos: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) � Os dias de férias e outras faltas dadas por conta das férias não contam como falta, não 
entrando por isso nas contas de cálculo da taxa de absentismo. ----------------------------------------
---- b) � As faltas por maternidade; por gravidez de risco; faltas por nojo; faltas por obrigações 
legais; faltas por paternidade e faltas por licença parental; também não deverão ser 
contabilizadas para efeitos do cálculo da taxa de absentismo. -----------------------------------------
---- c) � Todas as outras faltas, independentemente de virem a converter-se em faltas 
justificadas ou injustificadas, serão contabilizadas para efeitos de cálculo do absentismo.---------
---- Art.º 16.º - Entrada em vigor -------------------------------------------------------------------------
---- O presente regulamento entrará em vigor 10 dias após a sua aprovação em Reunião de 
Câmara.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos acerca do Regulamento do Concelho Coordenador de Avaliação atrás descrito.-
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, na sequência da informação dada 
pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas sobre a existência de um 
consultor do SIADAP, requereu ao Executivo cópia do contrato celebrado entre o Município de 
Nelas e esse consultor, bem como de todo o processo administrativo que levou à sua 
nomeação.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que o contrato com o 
referido consultor resultou de uma candidatura ao Programa Foral, a qual foi aprovada pela 
CCDRC.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques está a esconder procedimentos ilegais para a atribuição de obras 
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a empreiteiros sem concurso.--------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro  pediu um ponto de 
ordem à Mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento atrás descrito. ------------- --- 

 
5 - CONTABILIDADE 

 
5.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2007, n.º 3, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.º 3, as quais ficam anexas a esta 
acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.----------------------------------------------------- -------
- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 5 de Março de 2007 e 15 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 5 de Março de 2007 e 15 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 5 de Março de 2007 e 15 de Março de 
2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.---------------------------- 
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 6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 5 de 
Março de 2007 e 15 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante.---------------------------------------------------------------------------------------------- -------
6.3.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DE UM RESERVATÓRIO ENTERRADO DE 7,48 M3 DE CAPACIDADE, PARA 
ARMAZENAGEM DE GPL, SITO AO CACHAFAL, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 
06/2004, DE 16 DE NOVEMBRO. LOCAL: VILA DE NELAS. REQUERENTE: 
REPSOL PORTUGAL - GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, S.A. � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração da licença de construção e exploração de um reservatório enterrado de 
7,48 m3 de capacidade, para armazenagem de GPL, sito ao Cachafal, alvará de loteamento n.º 
6/2004, de 16 de Novembro. Local: Na Vila de Nelas. Requerente: Repsol Portugal � Gás de 
Petróleo Liquefeito, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto  na Portaria n.º 
1110/01, de 19 de Setembro e Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro; ------------------------------
---- 2 - De acordo com o disposto no Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Dec.Lei nº. 177/01, de 4 de Junho e Dec.Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro, nada a opor à 
aprovação do projecto de instalação do reservatório enterrado, desde que cumpridas todas as 
disposições previstas nas suas peças escritas e desenhadas, bem como no R.G.E.U., no P.D.M. e 
outra legislação aplicável.------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � O requerente deverá apresentar o termo de responsabilidade pela direcção e execução 
técnica da obra, antes do levantamento da licença de construção; -------------------------------------
---- 4 � Mais informo que a vistoria final deve ser requerida pelo promotor, após execução da 
instalação e dentro do prazo que lhe tenha sido fixado para a respectiva conclusão. ---------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração da licença de 
construção e exploração de um reservatório enterrado de 7,48 m3 de capacidade, para 
armazenagem de GPL, sito ao Cachafal, alvará de loteamento n.º 6/2004, de 16 de Novembro, 
sito na Vila de Nelas, em que é requerente a firma Repsol Portugal � Gás de Petróleo 
Liquefeito, S.A., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------------ --
-6.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM SALÃO DE 
CABELEIREIROS. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, BLOCO 02, R/CH  E 
POSTERIOR, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: CRISTINA 
CABELEIREIROS � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para um salão de cabeleireiros. Local: Rua Dr. 
Abílio Monteiro, bloco 02, R/ch e Posterior, em Canas de Senhorim. Requerente: Cristina 
Cabeleireiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, não vejo qualquer inconveniente na aprovação do mapa de horário, das 08,30 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h e encerramento semanal à 
Segunda-Feira.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para um salão de cabeleireiros, sito à Rua Dr. Abílio Monteiro, bloco 02, R/ch e Posterior, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente Cristina Cabeleireiros, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------- ------- 
6.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS DIVERSOS. 
LOCAL: LARGO ALEXANDRE HERCULANO, N.º 52, EM NELAS. REQUERENTE: 
YIN DAHAI � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para um estabelecimento de comércio a retalho 
de artigos diversos. Local: Largo Alexandre Herculano, n.º 52, em Nelas. Requerente: Yin 
Dahai. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, não vejo qualquer inconveniente na aprovação do mapa de horário, das 09,00 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00h.------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para um estabelecimento de comércio a retalho de artigos diversos, sito no Largo Alexandre 
Herculano, n.º 52, em Nelas, em que é requerente Yin Dahai, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------- ------- 
6.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A SAPATARIA 
SPORT SHÕES. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 154, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: CÉSAR SOARES E LOUREIRO, LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para a sapataria Sport Shões. Local: Rua do  
Comércio, n.º154, em Canas de Senhorim. Requerente: César Soares e Loureiro, Ld.ª. -----------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, não vejo qualquer inconveniente na aprovação do mapa de horário, das 09,00 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00h e encerramento semanal ao Sábado 
a partir das 13,00 h e Domingo.-----------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para a sapataria Sport Shões, sita na Rua do  Comércio, n.º 154, em Canas de Senhorim, em que 
é requerente a firma César Soares e Loureiro, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------- -----
- 
6.7.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DA ÓPTICA MÉDICA 
"ERGOVISÃO". LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, EDIFÍCIO CENTRAL, PISO 0, LOJA N.º 
20, EM NELAS. REQUERENTE: ERGOVISÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
ÓPTICA, S.A. � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário da Óptica Médica �Ergovisão�. Local: Av.ª João 
XXIII, Edifício Central, Piso 0, loja n.º 20, em Nelas. Requerente: Ergovisão, Comércio e 
Indústria de Óptica, S.A. -------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II.  No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 10,00 h às 19,00 
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h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h. Mas, o requerente solicita agora a 
alteração do horário das 10,00 h às 19,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,30 h e 
encerramento semanal ao Sábado a partir das 13,00 h e Domingo. -----------------------------------
---- III. Assim e de acordo com o enunciado no ponto 1 da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida.-----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
da Óptica Médica �Ergovisão�, sita na  Av.ª João XXIII, Edifício Central, Piso 0, loja n.º 20, 
em Nelas, em que é requerente a firma Ergovisão, Comércio e Indústria de Óptica, S.A., nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------- --
- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezassete horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ________________________________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada 
e assinada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 
 


